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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: " Przebudowa dróg
powiatowych 1714 L i 1624 L w miejscowości Urszulin"

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. V.
z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity) Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie przekazuje treść zapytań
z wyjaśnieniami Zamawiającego na w/w zadanie.

Pytanie 1:
"Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących rodzaju materiałów stosowanych przy ławie
betonowej pod krawężnik uliczny typu "lekkiego" 15x30. Na szczegółach konstrukcyjnych
zastosowano ławę z betonu B-lO, natomiast w opisie technicznym ławę z betonu B-20"
Odpowiedź:
Do kalkulacji prosimy przyjąćwykonanie ław pod krawężniki z betonu B-:-lO.

Pytanie 2:
"Przedmiar wskazuje na wykonaniepodsypki piaskowej pod krawężnik natomiast przekroje normalne
wskazują na wykonaniepodsypki cementowo-piaskowej. Prosimy o określenie właściwego materiału ".
Odpowiedź:
Do kalkulacji prosimy przyjąć wykonanie pod krawężniki podsypki cementowo-piaskowej.

Pytanie 3:
"Projekt i przedmiar wskazują na wykonanie przepustów z rur fi 60 cm PCV natomiast w SST jest
mowa o rurach HDPE. Prosimy o określenie przez Zamawiającego który rodzaj rur ma być
zastosowany".
Odpowiedź:
Do kalkulacji prosimy przyjąć wykonanie przepustów z rur fi 60 z PCv.

Pytanie 4:
"Prosimy o uzupełnienie SST o wykonanie ogrodzeń typu U-12a"
Odpowiedź:
SST została uzupełniona o specyfikację D -07.06.02 - Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych.

Pytanie 5:
"W przedmiarze występują pozycje dotyczące ułożenia rur osłonowych dwudzielnych fi 140 mm
natomiast Projekt Zagospodarowania Terenu wskazuje na wykonanie rur osłonowych dzielonychfi 56
Prosimy o podanie wymaganej średnicy rur osłonowych dzielonych. Dodatkowo zwracamy uwagę, że
standardowe średnice rur dzielonych wynoszą 58 mm, 120 mm oraz 160mm. Czy Zamawiający
dopuszcza zastosowanie elementów o standardowych wymiarach. Prosimy o uzupełnienie SST
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów o standardowych wymiarach z założeniem że
wymiary rur osłonowych podane w projekcie są wielkościami minimalnymi.



Pytanie 6:
.Podczas wizji lokalnej oraz analizie dokumentacji technicznej stwierdzono kolizję istniejącego
Krzyża z nowo projektowanym układem skrzyżowania. Prosimy o dodanie nowej pozycji kosztorysowej
dot. usunięcie lub przestawianie w obrębie skrzyżowania kapliczki z krzyżem.
Odpowiedź:
Kolidujący krzyż zostanie przeniesiony w miejsce poza zarys korony projektowanej infrastruktury
przez Gminę Urszulin przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Pytanie 7:
"Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy polania krawędzi
nawierzchni bitumicznej asfaltem drogowym. "
Odpowiedź:
Do kalkulacji prosimy przyjąć polanie krawędzi nawierzchni bitumicznej asfaltem drogowym.

Pytanie 8:
"Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008 zostały zastąpione wymogami
technicznymi WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie
wytycznych WT-2:2010?".
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie wytycznych WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010.

Pytanie 9:
"Prosimy o uzupełnienie SST o specyfikację nr D-06. 04.Ol. Odmulenie rowów".
Odpowiedź:
SST została uzupełniona o specyfikację nr D-06.04.01. - Rowy

Pytanie 10:
"Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SOR o lokalizację znaków P-23".
Odpowiedź:
Powierzchnia znaków P-23 została ujęta w przedmiarze a ich lokalizacja została uzupełniona w stałej
organizacji ruchu. Poprawione rysunki w załączeniu.

Pytanie 11:
" Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ ostatecznej decyzji (ZR1D/pozwolenie na
budowę i rozbiórkę na podstawie której realizowany będzie przedmiot zamówienia".
Odpowiedź:
Kopia ostatecznej decyzji ZRID stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 12:
" Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ, aktualnej decyzji zezwalającej na wycinkę
drzew i krzewów, kolidujących z planowaną inwestycją. "
Odpowiedź :
Decyzja ZRID w pkt. 13 upoważnia do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na
nieruchomościach objętych decyzją bez stosowania przepisów o ochronie przyrody w zakresie
obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Pytanie 13:
"Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar
umownych np. do 10% wynagrodzenia? W doktrynie powszechny jest pogląd, ze kara umowna - jako
surogat odszkodowania - nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem
dłużnika. Ustalenie przez Zamawiającego we wzorze umowy kar umownych bez górnego limitu ich
naliczania należy uznać za naruszenie art. 353 Kodeksu cywilnego w związku z art. Ust z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. "
Odpowiedź:
W SIWZ Zamawiający przewidział zmianę terminu wykonania zamówienia. Zakres jak i stopień
skomplikowania robót nie jest zbyt duży. Wykonawca powinien dołożyć starań aby zrealizować
przebudowę w terminie. Zadanie jest współfinansowane z NPPDL i musi być zrealizowane
i rozliczone w roku 2015 w przeciwnym przypadku Powiat utraci dofinansowanie.



Pytanie 14:
"Prosimy o potwierdzenie, iż okres rękojmi zostaje rozszerzony o okres gwarancji, która jest jednym z
kryteriów oferty"
Odpowiedź:
Czas trwania okresu rękojmi wynosi tyle samo miesięcy co czas trwania gwarancji.

Pytanie 15:
" W związku z wycinką drzew w okresie lęgowym prosimy o dodanie poz. kosztorysowej dot. nadzoru
ornitologa. "
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje dodania poz. kosztorysowej dot. nadzoru ornitologa.

Załączniki:
1. Decyzja ZRID
2. Rysunki SOR - 2 szt.
3. SST D 06.04.01
4. SST D 07.06.02


